
Een nieuwe generatie gelovigen

Twiniigers en deriigers
laten zich (alsnog)dopen
LEIDEN - In de Hooglandse Kerk is een
nieuwe generatie gelovigen aangetre-
den. In de open protestantse Leidse
Binnenstadsgemeente zijn volwasse-
nen gedoopt en al gedoopten deden
hun geloofsbelijdenis. Dit op een
voorwaarde: dat ze de ruimte zouden
krijgen om zichzelf te zijn in hun gelo-
ven. "Dit is een nieuwe generatie van
gelovigen", volgens de wijkpredikant
ds. Ad Alblas.
Onuitroeibaar lijkt het idee dat je
de eigen gedachten en ervaringen
moet vergeten als je in contact
komt met de kerk. De leiding van
de kerk bepaalt hoe je als gelovige
moet denken en handelen. Alblas is
vol passie om dat idee uit de weg
te ruimen: "Je kunt alleen maar op
je eigen manier geloven. Geloven is

drukking brengen, weer anderen
wilden intenser kennismaken met
de christelijke manier van geloven
en de Bijbel vertalen naar hun eigen
leven.
Op het eerste gezicht mijlenver
van elkaar verwijderd zijn de twee
gehoorde uitspraken: 'Ik ben blijdat
ik niet gelovig ben opgevoed, ik wil
zelf m'n keuzes maken' en 'Door
mijn christelijk geloven ben ik hele-
maal vrij, kan ik zelf kiezen.' Weer
een ander: 'Door mijn geloof voel ik
me meegevoerd op een energie van
liefde en kracht.'

Ds Ad Alblas:"Je kunt alleen maar op
je eigen manier geloven. Geloven is
heel persoonlijk" (Foto: pr).

geleerd en voor een ander deel dit
heeft ontdekt zonder verdere aan-
moediging of steun.Ten tweede ben
ik onder de indruk van de authenti-
citeit en rijpheid van jonge gelovi-
gen.Terecht willen ze gehoord wor-
den omdat ze wat te vertellen heb-
ben.Hun verzet tegen vast omlijnde
geloofskaders is breed en gedreven.
Ten derde gaat de schatkamer van
hun hart en gedachten open als ze
voldoende respect en belangstelling
(en liefde) ervaren. Dan ontstaat er
een aanstekelijke vreugde van her-
kenning. Ten vierde willen ze (veel)
meer weten van de Bijbel als die
wordt verteld in de eigen taal en
toegespitst op de eigen situatie. Ten
vierde zijn ze enorm geengageerd.
Ze praten niet alleen over goede
doelen maar gaan er ook voor".•

De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe-
lijk Platform Leiden een serie arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen.Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.•

Eenheid
Door de spelregel dat alleen open
vragen gesteld zouden worden
bloeide iedere deelnemer open.
Alles kon gezegd worden, er was
geen goed of fout. Daarbij bleken
de avonden over de Bijbel verbin-
dend. 'Ik geloofde als kind in een
niet-gelovig gezin al in God, maar
nu heb ik de Bijbel er als verrassing
bij gekregen.' Iemand die het geloof
met de paplepel ingegoten kreeg: 'Ik
heb deze drie maanden meer verras-
sende ideeen gehoord dan in de der-
tig jaar tot nu toe.'

Alblas maakt een ruwe schets van-
uit deze ervaringen van een nieuwe
generatie gelovigen. "Wat me opvalt
is dat de nieuwe generatie voor een
deel het geloven van huis uit heeft

heel persoonlijk. Het wordt in de
kerk overgedragen en gevoed, maar
kan ook heel goed buiten de kerk
ontstaan en tot bloei komen."

VerschiUende achtergronden
Degroepvandertiendeelnemersaan
de kring 'Bewust geloven' is daarvan
een krachtig voorbeeld. De achter-
gronden verschillen van strak refor-
matorisch tot licht evangelisch, van
'gewoon PKN' tot 'ongelovig opge-
voed'.Erwaren drie deelnemersmet
een islamitische achtergrond. Som-
migen wilden een volgende stap
zetten op hun geloofsweg, anderen
wilden een onbewust gevoel tot uit-

Workshop 'Maak
je eigen beeld'




